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Waarom stel jij jouw nieuwe idee telkens uit? 
 
Ontdek hoe je met een paar lijntjes op papier, post-its en een goede kop koffie jouw 
antwoord hierop vindt. 
 
Loop jij rond met een idee dat je geweldig vindt, maar je op-de-een-of-andere-manier niet 
uit je vingers krijgt? Wil je een nieuw product of dienst lanceren, maar maak je er geen tijd 
voor om het echt te ontwikkelen? Wil je een nieuwe samenwerking aangaan, maar heb je 
nog steeds niet die telefoon gepakt om de eerste stap te nemen?  
 
Oftewel: ben je dat super gave idee aan het uitstellen? 
 
Dan ben je niet de enige. Pfieuw! Veel ondernemers hebben genoeg ideeën voor het 
ontwikkelen van hun bedrijf, maar het stokt als het om de uitvoering gaat. Ze worden wel 
blij bij de gedachte dat hun idee kan slagen en wat het voor hun bedrijf kan opleveren, 
toch lukt het ze niet om van het (soms vage) idee een concreet plan te maken en werkelijk 
te realiseren. Het is interessant om te ontdekken wat er schuilgaat achter het uitstellen.  
 
Als ondernemer zijn we nogal geneigd om te kijken naar geld, winst of omzet alleen.  
Het komt regelmatig voor dat ik bijvoorbeeld trainers of coaches ontmoet die heel graag 
een onlinetraining willen lanceren, maar het is er om de een of andere reden nog niet van 
gekomen om de training werkelijk te maken. Vaak weten ze zelf nog niet zo goed waarom 
ze aan het uitstellen zijn. Negen van de tien keer ontdekken we samen dat wat ze ervoor 
moeten doen om een onlinetraining te maken, ze helemaal geen energie geeft. Waarom 
willen ze eigenlijk die onlinetraining aanbieden?  
 
Als coach of trainer heb je vaak te maken met het ‘uurtje factuurtje’ verdienmodel. Een 
onlinetraining is schaalbaar, of je er nu 10 of 100 mensen je training kopen, de training hoef 
je maar één keer te maken. Dit is een veelgehoorde reden om in minder tijd meer geld te 
verdienen. Want het scheelt je behoorlijk veel tijd én energie als je 1 keer iets ontwikkelt 
dat onbeperkt afgenomen kan worden. Dit is dus het omgekeerde van 1 op 1 en maatwerk 
diensten.  
 
Coaches en trainers zijn bij uitstek professionals die gedijen bij direct contact en bij 
interactie. Daar zit hun kracht én dus ook hun toegevoegde waarde. Dit ontbreekt bij 
onlinetrainingen die schaalbaar zijn. Schaalbaar betekent per definitie dat je afdrijft van het 
persoonlijke en op-maat-gemaakte training of coaching ervaring. Het kan een goede keuze 
zijn om dat te willen, maar het past niet bij iedereen.  
 

Hoe zit dat eigenlijk bij jouw idee? 
Op de volgende pagina heb ik een eenvoudige tool voor je die veel inzicht geeft. 



	

-	2	-	

Als je gave ideeën hebt om je bedrijf te ontwikkelen, maar je stelt ze (wellicht onbewust) 
uit, dan is het zinvol om je idee eens op een andere manier te bekijken. Hoe? Daar helpt 
deze oefening je bij. Voor je dat nieuwe idee gaan ontrafelen, gaan we eerst kijken naar het 
werk dat je nu al doet. Een opwarmertje :) 
 
Met de volgende oefening ervaar je wat het effect is als je een idee gaat onderzoeken en 
concreet uitwerkt op basis van poen en plezier.  
 
Stap 1: Wat doe je vandaag de dag? 
 
Wat heb je vandaag gedaan waar je energie van krijgt?  
Wat heb je vandaag gedaan waar je geld mee verdient? 
 
En als de dag vandaag nog maar net begonnen is, kijk dan eens terug naar gisteren, 
eergisteren of vorige week.  
 
Met wat voor type mensen ben je in contact geweest? Wat voor soort gesprekken heb je 
gevoerd? Was je voornamelijk online? Of heb je ook veel afspraken offline?  
Op welk moment had je veel energie? Wat deed je op dat moment? Deed je iets alleen? 
Deed je iets samen met iemand anders? Als je samen werkte, wat was jouw rol op dat 
moment? Met wie was je in contact? Waar ging het contact over? Wat maakte dat je er 
energie van kreeg?  
Op welk moment had je geen puf meer? Wanneer was je energie verdwenen? Wat had je 
daarvoor gedaan? Met wie, of welk type mens had je contact? Wat was jouw rol in dat 
contact?  
 
Ik wil je uitnodigen eens een aantal van dat soort momenten met een afstandje te bekijken. 
Schrijf op losse post-its op welke feiten je ontdekt. Elk op een andere post-it. Neem er de 
tijd voor. Zet een kop thee of koffie, veeg je bureau schoon, zet een lekker muziekje op en 
ga eens terug naar de verschillende momenten. 
 
En? Is het gelukt? 
 
Als het je veel moeite kost om je post-its te vullen, neem dan pauze en ga bijvoorbeeld een 
klein rondje lopen. Als de eerste reeks aan post-its je moeiteloos uit je pen rolt en nu stokt 
je tempo… dan heb je wellicht al het belangrijkste genoteerd en hoef je nu niet verder te 
zoeken.   
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Stap 2: Hoe verhouden de taken zich tot elkaar? 
 
Pak een leeg A4tje, een A3tje of een flip-over vel (hoe groter hoe beter, net als 
chocoladetaart) en zet er een Y en X as op. Schrijf bij de Y as PLEZIER en bij de X as POEN, 
zoals dit: 
 

 
 
Gefeliciteerd! Je hebt de basis gelegd voor je poen-plezier-matrix. Jouw meest eenvoudige 
tool om te ontdekken wat voor jou belangrijk is bij het ontwikkelen van een nieuw business 
idee om er met plezier aan te kunnen werken.  

Pak de post-its uit stap 1 erbij en plaats ze op jouw matrix. A staat voor veel plezier, weinig 
poen. Ba staat voor veel poen, weinig plezier. De letter C voor weinig plezier, weinig poen 
en natuurlijk is er nog D voor weinig plezier en veel poen. 
 

 
 
Ga post-it voor post-it onderzoeken waar deze het beste past en plak ze in jouw matrix.  
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Stap 3: Wat is belangrijk voor jou én voor jouw bedrijf? 
 
Je hebt je matrix gevuld met de verschillende post-its. Pak nu een stift en zet 2 lijnen door 
je matrix heen.  

 
Vlak A: Fun! De post-its in vlak A vertegenwoordigen die dingen die een energiebron voor 
je vormen om te dealen met de dingen waar je minder plezier aan beleefd. Deze taken of 
activiteiten wil je blijven integreren in je dagelijkse of wekelijkse planning, zodat je energie 
op peil blijft. Negeer deze activiteiten niet, want ze brengen geen poen, maar wel plezier! 

Vlak B: Prioriteit! Dat wat je in vlak B hebt geplaatst betekent een ideale combinatie. Én 
plezier én poen als resultaat. Dit wil je prioriteit geven om zodoende met plezier te 
ondernemen. 
 
Vlak C: Vergeet het! Waarom zou je dingen doen die je geen plezier én geen poen 
leveren? Mocht het zo zijn dat ze toch belangrijk zijn om een andere (hele goede) reden, 
kijk dan of je de taken kunt uitbesteden. Hierdoor wordt het wel gedaan, maar kost het jou 
geen energie. Jij kan je tijd op dat moment besteden aan iets uit de andere vlakken.  
 
Vlak D: Interessant! Dit heeft impact op je poen, maar je beleeft er geen of weinig plezier 
aan. Wat kan je doen om meer plezier te beleven aan deze taken? Kan je ze op een andere 
manier doen, zodat ze verschuiven naar vlak B. Bijvoorbeeld door eenvoudiger te maken? 
Door slimmer te werken? Door op een andere plek dit te doen? Of door dit mét iemand 
anders te doen? Het is het waard om te onderzoeken hoe je deze taken kunt aanpassen 
voor poen én plezier. 
 
Wat valt je op? Waar zitten de meeste post-its? Wat is een overeenkomst tussen deze post-
its? Waar heb je weinig taken? Is dat ook wat je wilt?  
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Stap 4: Uit welke acties bestaat jouw idee? 
 
We zijn gestart omdat je een gaaf idee hebt dat je ooit ;) wilt uitvoeren. Je hebt nu gezien 
wat voor jou belangrijk is, wat je minder leuk vindt maar je wel geld oplevert en je weet wat 
je leuk vindt maar niet direct financieel een bijdrage levert.  
 
Een idee is zelden een hink-stap-sprong maar bestaat vaak uit een hele serie aan 
activiteiten die nodig zijn om je idee tot een concreet en uitvoerbaar plan te maken.  
 
Pak weer een lege stapel post-it en ga helemaal los met het bedenken van taken die je zou 
moeten of zou kunnen doen om je idee tot een succes te maken. Wat zijn de dingen die je 
achter de schermen moet doen? Oftewel, wat is het voorbereidend werk? Met wie moet je 
contact zoeken? Wie kan je helpen? Wat heb je nodig? Misschien heb je spullen nodig. 
Misschien specifieke kennis. Wat kan je online doen? Wat kan je offline doen? Wat heb je al 
in huis en ga je inzetten?  
 
En als je het idee hebt uitgewerkt, wat is er voor nodig om te lanceren of te laten werken? 
Wat moet er gedaan worden? Moet jij iets doen? Moeten anderen iets doen? Hoe vaak 
moet iets gedaan worden? Hoe zet je het idee om tot iets dat van waarde is voor jou en/of 
je bedrijf? 
 
Stel, je idee is klaar, het werkt … wat moet jij dan doen om het werkend te houden? Wat 
zijn jouw taken als het eenmaal gereed is?  
 
Stap 5: Hoe is jouw idee verdeeld over de matrix? 
 
Maak een nieuwe matrix en plaats de post-its voor jouw super-duper-toffe idee hierin. Alle 
losse post-its uit stap 4 kan je, net als je huidige activiteiten plotten in de matrix.  
 
Trek weer 2 lijnen om de 4 vlakken te maken. Ontdek wat de impact van je idee is op poen 
en plezier. Wat valt je op? Waar zitten de meeste post-its? Hoe vol is het in vlak C en D?  
 
Hoe interessant is je idee als je dit afzet tegen poen en plezier? Vind je het idee leuk, maar 
blijkt het uitwerken ervan toch minder plezier of poen op te leveren dan je in eerste 
instantie dacht? Dat is jammer, maar toch goed om te weten. Dan kan je het idee van tafel 
vegen óf ontdekken hoe je het idee en de acties die je daarvoor moet doen kunt 
veranderen, waardoor het wél interessant wordt. 
 
Of ontdek jij juist dat jouw idee én poen én plezier op kan leveren als je het uitvoert? 
Waarom uitstellen dan?! Gaan, doen, go go go go goooo! Maak hier prioriteit van. Maak 
tijd in je agenda, als is het maar een uur per dag, om te werken aan dit idee.  
 
 
 



	

-	6	-	

Tot slot 
 
Met deze oefening heb je ervaren wat het effect is als je een paar lijnen trekt en vanuit een 
ander perspectief kijkt naar wat je doet. De poen-plezier-matrix is een eenvoudige manier 
om te ontdekken of je de juiste dingen voor jezelf én je bedrijf doet.  
 
Wil je ontdekken hoe je een idee omzet tot een concreet plan om er ook werkelijk poen 
mee te verdienen? Dan nodig ik je uit om je in te schrijven voor de training op 17 mei. We 
gaan dan niet met 4 maar met 9 vlakken werken om jouw idee om te vormen tot een 
concreet én uitvoerbaar businessplan. Lees hier meer informatie over deze training. 
 
Mijn naam is Heleen Moes en ik help met strategie en 
structuur bij het ontwikkelen van je bedrijf en het versterken 
van jouw ondernemerschap. 
Ik ben wars van goeroe gedoe en bla bla marketing. Dat je het 
maar even weet ;) Jouw persoonlijkheid is een groot onderdeel 
van jouw unieke waarde en daarom is ondernemerschap 
maatwerk. Hoewel ik vaak met m’n hoofd in de wolken loopt, 
maak ik de businessplannen graag praktisch en concreet. Ook 
voor jou.  
Wil je eens kletsen over dat ene vage business idee dat je ooit-nog-eens wilt realiseren? Ik 
organiseer genoeg events waar je me kunt ontmoeten, maar ik drink ook graag een koffie 
alleen met jou.  Bel me op 06 3497 4148 of mail naar heleen@heleenmoes.nl. 
 
Bij Creative Souls Business Club ben ik samen met Cora Verhagen de aanjager van leuke 
events en waardevolle ontmoetingen voor eigenzinnige ondernemers.  
Ook bemoei ik me met het Utrecht Netwerk en regel daar een maandelijkse meet-up voor 
ondernemend Utrecht.  

https://creativesoulsolutions.nl/product/training-zakelijke-groei-van-vaag-idee-naar-concreet-plan
mailto:heleen@heleenmoes.nl
https://creativesoulsolutions.nl/creative-souls-business-club
http://utrechtnetwerk.nl/

